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NadineBruineberg
Schaatsster
werkt hardin zoÍner

Nadine (midded oefent het
starten.
HEElIIISKERK - Nadine
Bruineberg, die deel uitmaakt van het schaatsteam van de Nieuwkoper
Wim Nieuwenhuizen, is
volop bezig met de voorbereidingen Yoor de komende winter. De doelstellingen liggen nog een paar
jaarverder, maar ook
voor het komende seizoen
wordt er hard gewerkt.
Bruineberg traint samen
met Pieter en Koen Mast
uit Harmelen.
Sindsbeginmei zijn de voorbereidingenop het nieuwe
seizoenin volle gang.Het
trainingskampin de Ardennen gedurendede pinksterdagen wasvoor het eerstgezamenlijk. "Bij het plaatsje
Awan fietsten we over de
Cotede la Redouteterugnaar
Polleur.Die Redoutewas
toch wel evenschrikkenvoor
sommigeteamleden."
Gedurendehet trainingskamp
in de Ardennenwerd er 372
km gefietst in drie dagen.Na
de Ardennenvolgdenvier
weekeindenijs in Heerenveen.In juli werd er deelgenomenaan de Zomer Competitie,met alle dagenvier
ijstrainingen.Hoewelde trainingsdagenniet bijzonder intensiefwaren,kondenze als
gevolg van de omvangniet
eenvoudiggenoemdworden.
"EÍ is er veel geleerd enàjn

De schaatsgroep v'aar J'adine Bruineberg (Iinks) deel van uitmaah.

er flinke stappenvoorwaarts
gemaakt."

heid geu'erkt.
"In totaalhebbenri e gedurendehet trainingskampin
Ruimte
achtdagendertig ijstraininDe wedstrijdenom deThialf
gen en acht veldtrainingenafzomercompetitie
gewerkt.Dat is zowel ffsiek
2008zijn
voor iedereengoedverlopen, als mentaalmet vanzelfgezo steltde trainervast."Nagaan",zo was de opmerking.
dinebehaaldeeentweede
Het wasbehoorlijkwennen
plaatsin haarcategorie.Snel- aaneendergelijkeintensiteit
le tijden warenzekergeen
en de sporterswarenvaak
doel wel eendoel wasdat het enigszinsvermoeid.
in de voorafgaandeweken
Maar op het gebiedvan techgeleerdeook in de wedstrijd
niek en snelheid"aldusde
lukte. Dit ging nog niet bij ie- trainer,is er veel winst gedereengoed."
boekt.Dit jaar werd geen
Na de successen
in Heerenwedstrijd gereden,omdatNaveen vertrok de groepnaar
dine ook studeert.Zij is wel
Berlijn voor eenspecifiek
eenaantaldagenovergekotrainingskampschaatsen.De
men voor ijstrainingen.Het
tweedeintensieveperiodeop
trainingsplanvoor de ijsuren
scherpeijzersdus.In Berlijn
was zodanigdat er ruim volwerd getraindop de baanHo- doende'rysbeschikbaarwas'.
henschonhausen,
waar Bart
De tweedehelft van deze
Schoutenmet de Duitsers
maandverfrekÍ het team I'oor
zrjn trainingscentrumheeft.
eentrainingskarnpop hc'ogre
Er is op technieken op snelin de Fran-sedpten

